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 Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
                  Kabinetinin 2016-cı il 24 noyabr 

           tarixli 479 nömrəli qərarı ilə 

                      təsdiq edilmişdir. 

 

Ümumi təhsil pilləsində təhsil haqqında dövlət sənədlərinin nümunələri və onların 

verilməsi 

 

QAYDASI 

 

1. Ümumi müddəa 

 

1.1. Bu Qayda “Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun 

olaraq hazırlanmışdır və ümumi təhsil pilləsində təhsil haqqında dövlət sənədlərinin 

nümunələri və onların verilməsi qaydasını tənzimləyir. 

 

2. Ümumi təhsil haqqında dövlət sənədləri 

 

2.1. Ümumi təhsil müəssisələrini ümumi təhsil pilləsinin müxtəlif səviyyələri üzrə 

bitirən şəxslərə bu Qaydaya əsasən təhsil haqqında dövlət sənədləri verilir. Ümumi 

təhsil haqqında dövlət sənədləri növbəti pillədə və ya səviyyədə təhsili davam 

etdirmək, yaxud əmək fəaliyyətinə başlamaq üçün əsas hesab olunur. 

2.2. Ümumi təhsil pilləsində təhsil haqqında aşağıdakı növ dövlət sənədləri 

müəyyənləşdirilir: 

2.2.1. ümumi orta təhsil haqqında attestat (adi və fərqlənmə); 

2.2.2. tam orta təhsil haqqında attestat (adi, fərqlənmə və xüsusi nümunəli). 

2.3. Ümumi orta təhsil səviyyəsini xüsusi nailiyyətlərlə başa vuran məzunlara 

ümumi orta təhsil haqqında fərqlənmə attestatı, digər hallarda isə ümumi orta təhsil 

haqqında adi attestat verilir. 

2.4. Tam orta təhsil səviyyəsini qızıl və ya gümüş medalla təltif olunmaqla başa 

vuran məzunlara tam orta təhsil haqqında xüsusi nümunəli attestat, əla qiymətlərlə 

başa vuran məzunlara tam orta təhsil haqqında fərqlənmə attestatı, digər hallarda isə 

tam orta təhsil haqqında adi attestat verilir. 

2.5. Ümumi orta təhsil haqqında attestata və tam orta təhsil haqqında attestata 

təhsil müddətində hər bir fənn üzrə tədris olunan saatların ümumi miqdarı, təhsilalanın 

yekun attestasiyasının nəticələri (illik və imtahan) rəqəm və sözlə yazılır. 

2.6. Tam orta təhsil haqqında attestatda “Təhsil aldığı təmayül” qrafasında 

şagirdin bitirdiyi sinfin təmayül istiqaməti yazılır. 

2.7. Seçilmiş təmayüllər üzrə təsdiq edilmiş tədris planlarında nəzərdə tutulmayan 

digər fənlərdən tam orta təhsil haqqında attestata ümumi orta təhsil səviyyəsində 



həmin fənlərdən tədris olunan saatların ümumi miqdarı və təhsilalanın bu fənlərdən 

yekun attestasiya nəticələri (illik) yazılır.* 

 

3. Ümumi orta təhsil haqqında attestatın və tam orta təhsil haqqında attestatın 

nümunələri 

 

3.1. Ümumi orta təhsil haqqında attestat 12.5x17 sm ölçüdə, üz qabığı dermantin 

materialdan olan kitabça şəklində çap olunur. Ümumi orta təhsil haqqında fərqlənmə 

attestatının üzlüyü qırmızı, adi attestatın üzlüyü isə yaşıl rənglidir. Ümumi orta təhsil 

haqqında attestatın üz qabığının yuxarı hissəsində “AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI” 

sözləri, orta hissəsində Azərbaycan Respublikası Dövlət gerbinin təsviri, aşağı 

hissəsində isə “ÜMUMİ ORTA TƏHSİL HAQQINDA ATTESTAT” və ya “ÜMUMİ 

ORTA TƏHSİL HAQQINDA FƏRQLƏNMƏ ATTESTATI” sözləri həkk olunur. 

Attestatın üz qabığının içərisinin sağ və sol tərəflərinin ortasında Azərbaycan 

Respublikası Dövlət gerbinin təsviri həkk edilir. Ümumi orta təhsil haqqında attestatın 

sol səhifəsinin yuxarı hissəsində qara rənglə “AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ÜMUMİ 

ORTA TƏHSİL HAQQINDA ATTESTAT” və ya “AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI 

ÜMUMİ ORTA TƏHSİL HAQQINDA FƏRQLƏNMƏ ATTESTATI” sözləri, ümumi 

orta təhsil haqqında attestatın seriyası və nömrəsi yazılır. Ümumi orta təhsil haqqında 

attestatın sol aşağı kənarında möhür yeri və direktorun imzası üçün yer saxlanılır. Daha 

sonra hər iki tərəfdə mətn ümumi orta təhsil haqqında adi attestatın, fərqlənmə 

attestatının nümunələrində göstərilən formada yerləşdirilir (1 və 2 nömrəli əlavələr). 

3.2. Tam orta təhsil haqqında attestat 12.5x17 sm ölçüdə, üz qabığı dermantin 

materialdan olan kitabça şəklində çap olunur. Qızıl medalla təltif olunan məzunların 

tam orta təhsil haqqında xüsusi nümunəli attestatının üzlüyü sarı (qızılı), gümüş 

medalla təltif olunan məzunların tam orta təhsil haqqında xüsusi nümunəli attestatının 

üzlüyü boz (gümüşü), tam orta təhsil haqqında fərqlənmə attestatının üzlüyü qırmızı, 

tam orta təhsil haqqında adi attestatın üzlüyü isə yaşıl rənglidir. Tam orta təhsil 

haqqında attestatın üz qabığının yuxarı hissəsində “AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI” 

sözləri, orta hissəsində Azərbaycan Respublikası Dövlət gerbinin təsviri, aşağı 

hissəsində isə “TAM ORTA TƏHSİL HAQQINDA ATTESTAT”, “TAM ORTA TƏHSİL 

HAQQINDA FƏRQLƏNMƏ ATTESTATI” və ya “TAM ORTA TƏHSİL HAQQINDA 

XÜSUSİ NÜMUNƏLİ ATTESTAT” sözləri həkk olunur. Attestatın üz qabığının 

içərisinin sağ və sol tərəflərinin ortasında Azərbaycan Respublikası Dövlət gerbinin 

təsviri həkk edilir. Tam orta təhsil haqqında attestatın sol səhifəsinin yuxarı hissəsində 

qara rənglə “AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TAM ORTA TƏHSİL HAQQINDA 

ATTESTAT”, “AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TAM ORTA TƏHSİL HAQQINDA 

FƏRQLƏNMƏ ATTESTATI” və ya “AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TAM ORTA 

TƏHSİL HAQQINDA XÜSUSİ NÜMUNƏLİ ATTESTAT” sözləri, tam orta təhsil 

haqqında attestatın seriyası və nömrəsi yazılır. Tam orta təhsil haqqında attestatın sol 



aşağı kənarında möhür yeri və direktorun imzası üçün yer saxlanılır. Daha sonra hər iki 

tərəfdə mətn tam orta təhsil haqqında adi attestatın, fərqlənmə attestatının, xüsusi 

nümunəli attestatın nümunələrində göstərilən formada yerləşdirilir (3, 4, 5 və 6 nömrəli 

əlavələr). 

3.3. Ümumi orta təhsil haqqında attestatda və tam orta təhsil haqqında attestatda 

nömrələnmə A № 000001-dən başlayaraq, hər dəfə bir say artırılmaqla çap edilir. 

Altırəqəmli nömrələnmə son həddə çatdıqdan sonra № işarəsindən əvvəlki hərf 

Azərbaycan əlifbasının ardıcıllığı ilə yeni hərflə əvəz edilir və nömrələnmə yenidən 

aparılır. 

 

4. Ümumi orta təhsil haqqında attestatın və tam orta təhsil haqqında attestatın 

hazırlanması, saxlanılması və doldurulması 

 

4.1. Ümumi orta təhsil haqqında attestatın və tam orta təhsil haqqında attestatın 

nümunələri Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq edilir və 

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin sifarişi əsasında çap olunur. 

4.2. Ümumi orta təhsil haqqında attestat və tam orta təhsil haqqında attestat 

tabeliyindən və mülkiyyət formasından asılı olmayaraq, mövcud qanunvericiliyə 

uyğun fəaliyyət göstərən bütün ümumi təhsil müəssisələrinə (məzunların sayına görə) 

Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi tərəfindən verilir. 

4.3. Ümumi orta təhsil haqqında attestatın və tam orta təhsil haqqında attestatın 

uçotu Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyində və ümumi təhsil 

müəssisələrində aparılır və onlar ciddi hesabat sənədləri kimi saxlanılır. 

4.4. Ümumi orta təhsil haqqında attestatın və tam orta təhsil haqqında attestatın 

müəyyən edilmiş qaydalar üzrə alınması, qeydiyyatı, saxlanılması və uçotunun 

aparılması işinin təşkili üçün ümumi təhsil müəssisəsinin direktoru məsuliyyət daşıyır. 

4.5. Ümumi təhsil müəssisəsində ümumi orta təhsil haqqında attestatın və tam 

orta təhsil haqqında attestatın alınması, qeydiyyatı, saxlanılması, uçotunun aparılması 

üçün ümumi təhsil müəssisəsinin direktoru tərəfindən məsul şəxs təyin edilir. 

4.6. Ümumi orta təhsil haqqında attestatın və tam orta təhsil haqqında attestatın 

alınması və istifadəsi barədə məlumatlar ümumi təhsil müəssisəsində saxlanılan xüsusi 

qeydiyyat kitabında aparılır. Qeydiyyat kitabı səhifələnir, qaytanlanır, surğuclanır və 

ümumi təhsil müəssisəsinin direktoru tərəfindən təsdiq edilir. Qeydiyyat kitabında il 

ərzində alınmış, istifadə olunmuş və təqvim ilinin əvvəlindən qalan ümumi orta təhsil 

haqqında və tam orta təhsil haqqında attestatların qeydiyyatı aparılır. 

4.7. Ümumi orta təhsil haqqında attestat və tam orta təhsil haqqında attestat 

kalliqrafik xətlə qara mürəkkəbli qələmlə yazılır. Ümumi orta təhsil haqqında attestatda 

və tam orta təhsil haqqında attestatda doldurulmamış qrafalara (-) yazılır. Ümumi orta 

təhsil haqqında attestatda və tam orta təhsil haqqında attestatda düzəlişə və 

qaralamalara yol verilmir. Ümumi orta təhsil haqqında attestatın və tam orta təhsil 



haqqında attestatın möhür üçün ayrılmış yerində ümumi təhsil müəssisəsinin möhürü 

vurulur. Möhürün yazıları aydın oxunmalıdır. 

4.8. Doldurulan zaman korlanmış ümumi orta təhsil haqqında attestat və tam orta 

təhsil haqqında attestat aktlaşdırılır və silinməsi üçün Azərbaycan Respublikasının 

Təhsil Nazirliyinə qaytarılır. 

4.9. Ümumi orta təhsil haqqında attestatda və tam orta təhsil haqqında attestatda 

məzunun soyadı, adı, atasının adı və doğulduğu tarix onun şəxsiyyətini təsdiq edən 

sənəd əsasında yazılır. 

4.10. Ümumi orta təhsil haqqında attestatda və tam orta təhsil haqqında attestatda 

ümumi təhsil müəssisəsinin adı onun Nizamnaməsinə uyğun yazılır. 

 

5. Ümumi orta təhsil haqqında attestatın və tam orta təhsil haqqında attestatın 

verilməsi 

 

5.1. Ümumi orta təhsil haqqında attestat və tam orta təhsil haqqında attestat 

məzunlara ümumi təhsilin müvafiq səviyyəsini bitirdikdən sonra 10 gün müddətində 

təntənəli surətdə təqdim edilir. 

5.2. Ümumi orta təhsil haqqında attestatın, tam orta təhsil haqqında attestatın və 

ya onların dublikatlarının məzuna şəxsən təqdim edilməsi mümkün olmadıqda, 

sənədlər məzunun qanuni nümayəndəsinə (qanuni nümayəndə səlahiyyətlərini təsdiq 

edən sənədlər əsasında) və ya məzunun adından çıxış edən digər şəxsə (notarial 

qaydada təsdiq edilmiş etibarnamə əsasında) verilir. 

5.3. Ümumi orta təhsil haqqında attestatın və tam orta təhsil haqqında attestatın 

surəti məzunun şəxsi işində saxlanılır. 

5.4. Məzunlar tərəfindən götürülməyən ümumi orta təhsil haqqında attestat və 

tam orta təhsil haqqında attestat doldurulmuş halda ümumi təhsil müəssisəsində 

saxlanılır. 

5.5. Ümumi təhsil müəssisəsi ləğv olunduqda, ümumi orta təhsil haqqında 

attestat, tam orta təhsil haqqında attestat və ya onların dublikatları Azərbaycan 

Respublikası Milli Arxiv İdarəsinin arayışına əsasən, Azərbaycan Respublikası Təhsil 

Nazirliyinin yazılı müraciəti ilə eyni tipli ümumi təhsil müəssisəsi tərəfindən verilə 

bilər. 

5.6. Ümumi təhsil müəssisəsinin yenidən təşkili hallarında, bu və ya digər 

səbəblərdən ümumi orta təhsil haqqında attestat və tam orta təhsil haqqında attestat 

almayan şəxslərə ümumi orta təhsil haqqında attestat, tam orta təhsil haqqında attestat 

və ya onların dublikatları yenidən təşkil edilən ümumi təhsil müəssisəsinin hüquqi 

varisi olan təhsil müəssisəsi tərəfindən verilir. 

5.7. Ümumi orta təhsil haqqında attestatın və tam orta təhsil haqqında attestatın 

verilməsinin qeydiyyatı ayrıca kitabda aparılır, illər üzrə davam etdirilir və daimi 

olaraq ümumi təhsil müəssisəsində saxlanılır. 



5.8. Qeydiyyat kitabına aşağıdakı məlumatlar daxil edilir: 

5.8.1. sıra nömrəsi; 

5.8.2. ümumi orta təhsil haqqında attestatın və tam orta təhsil haqqında attestatın 

seriyası və nömrəsi; 

5.8.3. ümumi orta təhsil haqqında attestat və tam orta təhsil haqqında attestat 

alanın soyadı, adı və atasının adı; 

5.8.4. ümumi orta təhsil haqqında attestatın və tam orta təhsil haqqında attestatın 

verilmə tarixi; 

5.8.5. ümumi orta təhsil haqqında attestat, tam orta təhsil haqqında attestat alan və 

ümumi orta təhsil haqqında attestat, tam orta təhsil haqqında attestat verən şəxslərin 

imzası. 

5.9. Ümumi orta təhsil haqqında attestatı və tam orta təhsil haqqında attestatı 

itirmiş şəxslərə ümumi orta təhsil haqqında attestatın və tam orta təhsil haqqında 

attestatın dublikatının verilməsi barədə qeydiyyat eyni məlumatlar üzrə ayrıca kitabda 

aparılır. 

5.10. Ümumi orta təhsil haqqında attestatı və tam orta təhsil haqqında attestatı 

itirən şəxs ərizə ilə ümumi təhsil müəssisəsinin direktoruna müraciət etməlidir. Ərizəyə 

sənədin axtarışda olması barədə məlumat və “Azərbaycan müəllimi” qəzetində verilən 

elan əlavə olunur. Elanda şəxsin soyadı, adı, atasının adı, ümumi orta təhsil haqqında 

attestatın və tam orta təhsil haqqında attestatın adı, seriyası və nömrəsi, onu verən 

ümumi təhsil müəssisəsinin adı və verilmə tarixi göstərilir. 

5.11. Ümumi təhsil müəssisəsi həmin ərizəyə əsasən 15 gün müddətində ümumi 

orta təhsil haqqında attestatın və tam orta təhsil haqqında attestatın dublikatını verir. 

5.12. Ümumi təhsil müəssisəsində ümumi orta təhsil haqqında attestatın və tam 

orta təhsil haqqında attestatın dublikatı arxiv sənədləri əsasında verilir. 

5.13. Dublikat kimi verilən ümumi orta təhsil haqqında attestatın və tam orta təhsil 

haqqında attestatın sağ səhifəsinin yuxarı küncündə “Dublikat” ştampı vurulur. 

5.14. İtirilmiş ümumi orta təhsil haqqında attestatın və tam orta təhsil haqqında 

attestatın əvəzinə arayış vermək qadağandır. 

5.15. Ümumi orta təhsil haqqında attestatın, tam orta təhsil haqqında attestatın və 

ya onların dublikatlarının hazırlanmasına və verilməsinə görə ümumi orta təhsil 

haqqında attestat və tam orta təhsil haqqında attestat alanlardan heç bir ödəniş tələb 

edilə bilməz. 

 
Qeyd. 2016-2017-ci və 2017-2018-ci tədris illərində ümumi təhsil pilləsinin tam orta təhsil 

səviyyəsini bitirmiş məzunların buraxılış imtahanı aparılan fənlər də daxil olmaqla, hər bir fənn üzrə 

yekun attestasiyasının nəticələri tam orta təhsil haqqında attestatın “illik” qrafasında bir qiymətlə yazılır. 
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI 
ÜMUMİ ORTA TƏHSİL HAQQINDA 

A T T E S T A T 

A №000000 
 

Soyadı __________________________________________ 

Adı _____________________________________________ 
Atasının adı______________________________________ 
Doğulduğu tarix _________________________________ 
                                                                                    (gün, ay, il) 

Bitirdiyi təhsil müəssisəsi __________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 

Təhsil müəssisəsini bitirdiyi il ______________________ 

 

Verilmə tarixi ____________________________________ 

                                                                            (gün, ay, il) 

Direktor ____________   ____________________________ 

                                   (imza)                                 (adı, soyadı) 

_______________________________________ 
 

   M.Y.  

 

Fənlər 

Saatların 

ümumi 

miqdarı 

Yekun attestasiyanın 

nəticələri 

(rəqəm və sözlə) 

illik  imtahan  

Tədris dili (.....................)    

Ədəbiyyat    

Azərbaycan dili - dövlət dili 

kimi 

   

Xarici dil (....................)    

İkinci xarici dil (....................)    

Riyaziyyat    

İnformatika    

Azərbaycan tarixi     

Ümumi tarix     

Fizika     

Kimya    

Biologiya     

Coğrafiya    

Həyat bilgisi    

Texnologiya    



Fiziki tərbiyə    

Musiqi     

Təsviri incəsənət    

    

    

    
 

Fakültativ kurs və layihələr 

 

 

 

 
 

 

  



 
 

   



AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI 
ÜMUMİ ORTA TƏHSİL HAQQINDA 

F Ə R Q L Ə N M Ə 

A T T E S T A T I 

A №000000 
 

Soyadı_________________________________________ 

Adı  ___________________________________________ 

Atasının adı ____________________________________ 

Doğulduğu tarix ________________________________ 

                             (gün, ay, il) 

Bitirdiyi təhsil müəssisəsi _________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

Təhsil müəssisəsini  __________________________ ildə 
ƏLA QİYMƏTLƏRLƏ bitirmişdir. 
Verilmə tarixi  ___________________________________ 

              (gün, ay, il) 

Direktor ____________    ___________________________ 

                           (imza)                               (adı, soyadı) 

_______________________________________ 
 

  M.Y.  
 

Fənlər 

Saatların 

ümumi 

miqdarı 

Yekun attestasiyanın 

nəticələri 

(rəqəm və sözlə) 

illik imtahan 

Tədris dili (.....................)    

Ədəbiyyat    

Azərbaycan dili - dövlət dili 

kimi 

   

Xarici dil (....................)    

İkinci xarici dil (....................)    

Riyaziyyat    

İnformatika    

Azərbaycan tarixi     

Ümumi tarix     

Fizika     

Kimya    

Biologiya     

Coğrafiya    

Həyat bilgisi    

Texnologiya    



Fiziki tərbiyə    

Musiqi     

Təsviri incəsənət    

    

    

    
 

Fakültativ kurs və layihələr 

 

 

 
 

 

  



“Ümumi təhsil pilləsində təhsil haqqında 
dövlət sənədlərinin nümunələri və onların 

verilməsi Qaydası”na 

 

 3 nömrəli əlavə 

 

 
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI 

 

 
 

 

TAM ORTA TƏHSİL HAQQINDA 

A T T E S T A T 
 

 

 

 

 

 

 
 

   



AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI 
 

TAM ORTA TƏHSİL HAQQINDA 
A T T E S T A T 

A №000000 
 

Soyadı _________________________________________ 

Adı ____________________________________________ 

Atasının adı _____________________________________ 

Doğulduğu tarix __________________________________ 

                   (gün, ay, il) 

Bitirdiyi təhsil müəssisəsi ___________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

 

Təhsil müəssisəsini bitirdiyi il  

_______________________ 

 

Təhsil aldığı təmayül ______________________________ 

 

Verilmə tarixi  ____________________________________ 

              (gün, ay, il) 

Direktor ______________    ________________________                   

                           (imza)                                           (adı, soyadı) 

 _________________________________________ 
               

  M.Y.  

 

 

 

Fənlər 

Saatların 

ümumi 

miqdarı 

Yekun attestasiyanın 

nəticələri 

(rəqəm və sözlə) 

illik imtahan  

Tədris dili (.....................)    

Ədəbiyyat    

Azərbaycan dili - dövlət dili 

kimi 

   

Xarici dil (....................)    

İkinci xarici dil (....................)    

Riyaziyyat    

İnformatika    

Azərbaycan tarixi     

Ümumi tarix     

Fizika     



Kimya    

Biologiya     

Coğrafiya    

Fiziki tərbiyə    

Çağırışaqədərki hazırlıq     

    

    

    

Fakültativ kurs və layihələr 

 

 

 

 
 

   



 “Ümumi təhsil pilləsində təhsil haqqında 
dövlət sənədlərinin nümunələri və onların 

verilməsi Qaydası”na 

 

 4 nömrəli əlavə 

 

 
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI 

 

 
 

 

TAM ORTA TƏHSİL HAQQINDA 

F Ə R Q L Ə N M Ə 

A T T E S T A T I 

 

 

 

   



AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI 
TAM ORTA TƏHSİL HAQQINDA 

F Ə R Q L Ə N M Ə 

A T T E S T A T I 

A №000000 
Soyadı__________________________________________ 

Adı ____________________________________________ 

Atasının adı _____________________________________ 

Doğulduğu tarix _________________________________ 

                   (gün, ay, il) 

Bitirdiyi təhsil müəssisəsi _________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

Təhsil aldığı təmayül _____________________________ 

Təhsil müəssisəsini  __________________________ ildə 
ƏLA QİYMƏTLƏRLƏ bitirmişdir. 
Verilmə tarixi  ___________________________________ 

             (gün, ay, il) 

Direktor ______________    _________________________ 

                                      (imza)                                    (adı, soyadı) 

              _______________________________________ 
 

M.Y.  

 

Fənlər 

Saatların 

ümumi 

miqdarı 

Yekun attestasiyanın 

nəticələri 

(rəqəm və sözlə) 

illik  imtahan 

Tədris dili (.....................)    

Ədəbiyyat    

Azərbaycan dili - dövlət dili 

kimi 

   

Xarici dil (....................)    

İkinci xarici dil (....................)    

Riyaziyyat    

İnformatika    

Azərbaycan tarixi     

Ümumi tarix     

Fizika     

Kimya    

Biologiya     

Coğrafiya    

Fiziki tərbiyə    

Çağırışaqədərki hazırlıq     



    

    

    

Fakültativ kurs və layihələr 

 

 

 
 

   



“Ümumi təhsil pilləsində təhsil haqqında 
dövlət sənədlərinin nümunələri və onların 

verilməsi Qaydası”na 

 

5 nömrəli əlavə 

 

 
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI 

 
 

 

 

 

TAM ORTA TƏHSİL HAQQINDA 

X Ü S U S İ   N Ü M U N Ə L İ 

A T T E S T A T  
 

 

 

 

 

 

 

   



AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI 
TAM ORTA TƏHSİL HAQQINDA 

X Ü S U S İ   N Ü M U N Ə L İ 

A T T E S T A T  

A №000000 
Soyadı___________________________________________ 

Adı _____________________________________________ 

Atasının adı ______________________________________ 

Doğulduğu tarix __________________________________ 

                   (gün, ay, il) 

Bitirdiyi təhsil müəssisəsi ___________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

Təhsil aldığı təmayül ______________________________ 

Təhsil müəssisəsini  ___________________________ ildə 
GÜMÜŞ MEDAL ilə bitirmişdir. 
 

Verilmə tarixi  ____________________________________ 

                          (gün, ay, il) 

Direktor ______________    ________________________  

                                   (imza)                                          (adı, soyadı) 

       ______________________________________ 
            

  M.Y.  

 

Fənlər 

Saatların 

ümumi 

miqdarı 

Yekun attestasiyanın 

nəticələri 

(rəqəm və sözlə) 

illik imtahan 

Tədris dili (.....................)    

Ədəbiyyat    

Azərbaycan dili - dövlət dili 

kimi 

   

Xarici dil (....................)    

İkinci xarici dil (....................)    

Riyaziyyat    

İnformatika    

Azərbaycan tarixi     

Ümumi tarix     

Fizika     

Kimya    

Biologiya     

Coğrafiya    

Fiziki tərbiyə    



Çağırışaqədərki hazırlıq     

    

    

    

Fakültativ kurs və layihələr 

 

 

 
 

   



“Ümumi təhsil pilləsində təhsil haqqında 
dövlət sənədlərinin nümunələri və onların 

verilməsi Qaydası”na 

 

 6 nömrəli əlavə 

 
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI 

 

 
 

 

 

TAM ORTA TƏHSİL HAQQINDA 

X Ü S U S İ   N Ü M U N Ə L İ 

A T T E S T A T  
 

 

 

 

   



AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI 
TAM ORTA TƏHSİL HAQQINDA 

X Ü S U S İ   N Ü M U N Ə L İ 

A T T E S T A T  

A №000000 
Soyadı __________________________________________ 

Adı _____________________________________________ 

Atasının adı ______________________________________ 

Doğulduğu tarix __________________________________ 

                   (gün, ay, il) 

Bitirdiyi təhsil müəssisəsi___________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 
 

Təhsil aldığı təmayül ______________________________ 
Təhsil müəssisəsini  ____________________________ ildə 
QIZIL MEDAL ilə bitirmişdir. 
Verilmə tarixi  ____________________________________ 

              (gün, ay, il) 

Direktor _____________    __________________________    

                                      (imza)                                       (adı, soyadı) 

  ________________________________________ 
 

  M.Y.  

 

Fənlər 

Saatların 

ümumi 

miqdarı 

Yekun attestasiyanın 

nəticələri 

(rəqəm və sözlə) 

illik imtahan  

Tədris dili (.....................)    

Ədəbiyyat    

Azərbaycan dili - dövlət dili 

kimi 

   

Xarici dil (....................)    

İkinci xarici dil (....................)    

Riyaziyyat    

İnformatika    

Azərbaycan tarixi     

Ümumi tarix     

Fizika     

Kimya    

Biologiya     

Coğrafiya    

Fiziki tərbiyə    



Çağırışaqədərki hazırlıq     

    

    

    

Fakültativ kurs və layihələr 

 

 

 

 
 

 

 


